CENNIK USŁUG
KRYTEJ PŁYWALNI W WOLI
ul. Pszczyńska 9
43-225 Wola
tel. (32) 448 89 31, (32) 448 89 52
kierownik wew. 27
sekretariat wew. 26
fax
wew. 25
recepcja
wew. 23
kasa
wew. 30
ratownicy wew. 29
sauna
wew. 34
siłownia Cardio i Vacu Fit - wew. 32
e-mail: basen@miedzna.pl
strona internetowa – www.basen.miedzna.pl
KIEROWNIK GOSIR
mgr Ireneusz Mietliński e-mail: i.mietlinski@miedzna.pl
Godziny otwarcia pływalni:
poniedziałek – piątek 7.00 – 22.00
sobota
8.00 – 22.00
9.00 – 22.00
niedziela i święta
UWAGA!
Wszyscy klienci zobowiązani są do opuszczenia:
- hali basenowej do godz. 22.00
- szatni, holu suszarkowego i kasy pływalni do godz. 22.20
SEKRETARIAT GOSIR CZYNNY
Poniedziałek
7.30 – 17.00
Wtorek-Czwartek 7.30 – 15.30
Piątek
7.30 – 14.00

ZA NIM WYBIERZESZ SIĘ NA BASEN SPRAWDŹ NA: www.basen.miedzna.pl
HARMONOGRAM REZERWACJI BASENÓW !!!
BILETY NA BASEN
Bilety od poniedziałku do niedzieli i w święta:
Bilet normalny:
11,00 zł./70 minut (dopłata za każdą następną minutę 0,16 zł.)
Bilet ulgowy:
7,00 zł./70 minut (dopłata za każdą następną minutę 0,10 zł.)
Bilet normalny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00:
7,50 zł/70 minut (dopłata za każdą następną minutę 0,11 zł.)

Bilet rodzinny – jednorazowy w każdy poniedziałek 22,00 zł/70 min. (dopłata za każdą następną
minutę 0,31 zł.)
2 osoby dorosłe + dzieci (uprawnione do biletów ulgowych)
Senior w wieku 55+ w każdy czwartek 6,00 zł/70 min. (dopłata za każdą następną minutę 0,09 zł.)
(należy w kasie przedstawić dokument potwierdzający datę swoich urodzin – legitymacja,
dowód osobisty, prawo jazdy, paszport itp.)
Bilet rodzinny – jednorazowy
2 + 1 - 26,50 zł./75 minut (dopłata za każdą następną minutę 0,35 zł. )
2 + 2 - 29,50 zł./75 minut (dopłata za każdą następną minutę 0,39 zł. )
2 + 3 - 31,50 zł./75 minut (dopłata za każdą następną minutę 0,42 zł. )
2 + 4 - 33,50 zł./75 minut (dopłata za każdą następną minutę 0,45 zł. )
Uprawnieni do biletów ulgowych:
dzieci i młodzież szkolna
(za okazaniem legitymacji),
studenci do 26 roku życia
(za okazaniem legitymacji),
osoby niepełnosprawne –opiekun osoby niepełnosprawnej powinien być pełnoletni.
Dzieciom do lat 3-ch przysługuje wstęp bezpłatny – tylko w pieluchomajtkach oraz wyłącznie pod
opieką dorosłych.
Udostępnienie:
udostępnienie całego basenu sportowego (max. 50 osób)
210.00 zł./godz.
udostępnienie 1 toru (max.8 osób)
35.00 zł./godz.
udostępnienie całego basenu rekreacyjnego (max. 25 osób)
126.00 zł./godz.
udostępnienie ½ basenu rekreacyjnego (max. 12 osób)
63.00 zł./godz.
udostępnienie 1 toru dla klubów sportowych z terenu Gminy Miedźna (max.8 osób)16.00 zł./godz.
Udostępnienie osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym lub innym jednostkom organizacyjnym
na cele ich działalności:
udostępnienie całego basenu sportowego (max. 50 osób)
240.00 zł./godz.
udostępnienie 1 toru (max.8 osób)
40.00 zł./godz.
udostępnienie całego basenu rekreacyjnego (max. 25 osób)
143.50 zł./godz.
udostępnienie ½ basenu rekreacyjnego (max. 12 osób)
72.00 zł./godz.
Bilet instruktorski na prowadzenie indywidualnej nauki pływania
15.00 zł./godz.
Podpisanie umowy na czas określony, na prowadzenie indywidualnej nauki pływania. Jednorazowo
firma może prowadzić naukę pływania maksymalnie z 2-ma osobami. Warunkiem podpisania umowy
jest prowadzenie działalności gospodarczej, posiadanie ubezpieczenia OC swojej działalności oraz
uprawnienia instruktora nauki pływania.
KARNETY – karty magnetyczne na basen i siłownię
W cenie :
50 zł w tym ( 7,5 % rabatu – wartość 53,75 zł.)
100 zł w tym ( 15 % rabatu – wartość 115,00 zł.)
150 zł w tym ( 15% rabatu – wartość 172,50 zł. )
200 zł w tym ( 15% rabatu – wartość 230,00 zł. )
250 zł w tym (15% rabatu – wartość 287,50 zł. )
300 zł w tym ( 15% rabatu – wartość 345,00 zł. )
350 zł w tym ( 15% rabatu – wartość 402,50 zł. )

400 zł w tym ( 15% rabatu – wartość 460,00 zł. )
Koszt karnetu przy pierwszym zakupie na własność 20.00 zł.
Po wyczerpaniu karnetu kartę można doładować w kasie pływalni.
ZJEŻDŻALNIA
UWAGA!
W przypadku wysokich mrozów zjeżdżalnia będzie nieczynna!
SIŁOWNIA
od poniedziałku do piątku:
7.00 – 22.00
soboty:
8.00 – 22.00
niedziele, święta:
9.00 – 22.00
Korzystanie z siłowni
Jednorazowe wejście
12,00 zł./godz.
Jednorazowe wejście – ulgowe
6,00 zł./godz.
72,00 zł./miesiąc
Karnet miesięczny (bez limitu wejść)
młodzież i studenci 50 % rabatu za wejście jednorazowe,
karnet dla wszystkich 72,00 zł./miesiąc
Udostępnienie wyłączne siłowni
70,00 zł./ godz.

od poniedziałku do piątku
soboty, niedziele i święta
Korzystanie z kręgielni
od poniedziałku do niedzieli

KRĘGIELNIA
8.00 – 22.00
9.00 – 22.00
19,00 zł./30 minut

od poniedziałku do niedzieli
8.00 – 13.44
28,00 zł./godz. 1 tor,
13.45 – 17.44
34,00 zł./godz. 1 tor,
17.45 – 22.00
38,00 zł./godz. 1 tor,

2 godziny
2 godziny
2 godziny

– 34,00 zł.
– 45,00 zł.
– 49,00 zł.

Maksymalnie na jednym torze może grać 8 graczy.
Rezerwacja i zakup biletów w kasie pływalni.
TĘŻNIA INHALACYJNA – z darmowym połączeniem z Internetem za pośrednictwem Wi-Fi
od poniedziałku do piątku: 7.00 – 22.00
soboty, niedziele, święta:
9.00 – 22.00
Cennik: Bilet: 3 zł/45 minut
GIMNASTYKA KOREKCYJNA W WODZIE
Zajęcia prowadzi magister rehabilitacji
zapisy pod nr tel. 607286705

zakup biletów w kasie pływalni

Cennik: Bilet: 18 zł/60 minut (dopłata za każdą następną minutę 0,30 zł)
SEKCJA PŁYWACKA
W sprawie opłaty proszę kontaktować się z: Sławomir Formas: tel. 793 691 105
www.muksgilus.slask.pl e-mail: muksgilus@op.pl

KOMPLEKS SAUN + SIŁOWNIA CARDIO I VACU FIT
Wszelkie informacje na www.spalarnia.pl lub 501283952

AEROBIK W WODZIE
„Studio Fitness” : informacje: 606 624 828
„DELFI” Szkoła Pływania: informacje: 698 611 519

NAUKA PŁYWANIA
„Szkoła Pływania”: informacje: 668 375 657
„DELFI” Szkoła Pływania: informacje: 698 611 519
„BLUES CARV” Szkółka Pływania: informacje: 509 423 556

OFERTA URODZINOWA
Osoby w dniu swoich urodzin mogą skorzystać z 1 godziny na basenie bezpłatnie za każdą następną
minutę dopłata 0,14 zł ( należy w kasie przedstawić dokument potwierdzający datę swoich urodzin –
legitymacja, dowód osobisty, prawo jazdy, paszport itp. )
„GDY EMERYT I RENCISTA Z SENIOREM PŁYWA
TO AKTYWNYM SIĘ NAZYWA I MU LAT UBYWA”
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 zapraszamy wszystkich EMERYTÓW,
RENCISTÓW I SENIORÓW na pływalnię w cenie 7,50 zł/70 minut (dopłata za każdą następną
minutę 0,11 zł.)
Oferta obejmuje te godziny, w których są wolne lub częściowo zarezerwowane baseny
plus jacuzzi 6-osobowe. Sprawdź harmonogram rezerwacji basenów!
CENNIK ZA ZNISZCZENIA W GOSiR
Zniszczenia paska do kluczyków szafkowych
10,00 zł.
Zniszczenie transpondera
15,00 zł.
Zniszczenie klamerki do paska
1,00 zł.
Zniszczenie szlufki do paska
1,00 zł.
Zniszczenie nitów do mocowania kluczy przy pasku 1,00 zł.
Zagubienie paska z transponderem
20,00 zł.
Zniszczenie kluczyka do szafki
10,00 zł

OFERTA DLA ZAKŁADÓW PRACY
Przedział ilości osób

Cena ( 70 minut )

70 i więcej

6,00 zł.

65 – 69

6,50 zł.

60 – 64

7,00 zł.

55 – 59

7,50 zł.

50 – 54

8,00 zł.

45 – 49

8,50 zł.

40 – 44

9,00 zł.

35 – 39

9,50 zł.

Bilety można wykorzystać od poniedziałku do niedzieli w godzinach kąpieli ogólnej.
Przy przedłużeniu pobytu w strefie płatnej dopłata do każdej dodatkowej minuty 0,14 zł.
W cenie biletu jest: basen sportowy, basen rekreacyjny, jacuzzi, zjeżdżalnia.
Istnieje możliwość rezerwacji całego obiektu.

